
 

 

  

राज्यात 'सर्ाांसाठी' एक लाख घरे 

कें द्रीय नगरवर्कास मतं्रालयाने 'सर्ाांसाठी घरे' या कें द्र सरकारच्या महत्त्र्ाकांक्षी काययक्रमांतगयत १७ राज्यांमधील ५३ 
शहरांतील ३५२ प्रस्तावर्त गहृप्रकल्ांची यादी जाहीर केली.  
 

या दोन लाख प्रस्तावर्त घरां्ैकी महाराष्ट्राच्या र्ाट्याला सर्ाांधधक म्हणजे तब्बल एक लाख घरे येणार आहेत. 
या गहृप्रकल्ांचे बांधकाम लर्करच ्ूणय केले जाणार असनू, राज्यातील ९ ते १० शहरांत हे प्रकल् उभे केले 
जाणार आहेत.  
 

म बंई, ् ण्यासह मालेगार् आणण नगर आदी शहरांचा यात समारे्श आहे. खासगी भागीदारीतून तब्बल दोन 
लाखांर्र ्रर्डणारी घरे साकारणारी ही देशातील ्हहलीच योजना ठरणार आहे. 
 

याअतंगयत महाराष्ट्रात एक लाख, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात ४१९२१, ग जरातमध्ये २८४६५, कनायटकात ७०३७, तर उत्तर 
प्रदेशात ६०५५ घरक ले बांधण्यात येतील.  
 

 

 

हृदय प्रत्यारो्णात आशशयात चेन्नईची बाजी 
चेन्नईतील १५० र्ी हृदय प्रत्यारो्ण शस्त्रक्रक्रया रवर्र्ारी झाली. आशशया खंडात सर्ाांत जास्त हृदय प्रत्यारो्णात 
चेन्नईने बाजी मारली आहे. याचा खचय तशमळनाडू सरकारच्या म ख्यमतं्री आरोग्य योजनेतून करण्यात आला. 
 

तशमळनाडूतील धिरुर्नमलाई येिील ३१ र्र्ाांच्या महहलेर्र फोहटयस मलार या रुग्णालयात ही १५० र्ी हृदय 
प्रत्यारो्ण शस्त्रक्रक्रया करण्यात आली. तीन र्र्ाांचे बाळ असलेलया या मातेला प्रसतूीनंतर हृदयाचा आजार 
(्ोस्ट्ाटयम कार्ड यओमायो्ॅिी) झाला होता. हा आजार शेर्टच्या टप्पप्पयात ्ोचला होता. ततला १ एवप्रल रोजी 
रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते.  
 

आठर्डाभरानंतर ् द्द चेरी येिील जर्ाहरलाल इन्सन्स्टट्यूट ऑफ ्ोस्ट गॅ्रज्य एट मेर्डकल एज्य केशनमध्ये दाखल 
करण्यात आलेलया ३० र्र्ाांच्या तरुणाचा मेंद ूमतृ झालयाचे घोवर्त करण्यात आले. त्यानंतर त्याच्या क ट ंबीयांनी 
अर्यर्दानाचा तनणयय घेतला.  
 

हदलेलया अर्यर्ां्ैकी हृदय या महहलेला देण्याचा तनणयय ‘रान्सटान’ने (रान्सप्पलांट ॲिॉररटी ऑफ तशमळनाडू) 
घेतला. त्यान सार ् द्द चेरी येिून हृदय चेन्नईला आणण्यासाठी तशमळनाडू ्ोशलसांच्या मदतीने ‘ग्रीन कॉररडोर’ 
करण्यात आला होता. ही शस्त्रक्रक्रया काल झाली. 
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ऑनलाईन बाजार्ेठ न्सलल्काटयने ईबे इंर्डयाचा व्यर्साय खरेदी करण्याची घोर्णा केली आहे. यासोबतच, कं्नीने 
नव्या ग तंर्णकू फेरीत मायक्रोसॉलट, टेन्सेन्ट आणण ईबे या बड्या कं्न्यांकडून तब्बल १.४ अब्ज डॉलरचा तनधी 
उभा केलयाची माहहती हदली. यानंतर आता कं्नीचे बाजारमलूय ११.६ अब्ज डॉलरएर्ढे झाले आहे, अशी माहहती 
कं्नीने आ्लया रे्बसाईटर्र हदली आहे. 
 

न्सलल्काटयला गेलया दशकभरात ्हहलयांदाच एर्ढा मोठा तनधी प्राप्पत झाला आहे. त्याचप्रमाणे, एखाद्या इंटरनेट 
कं्नीने एर्ढा तनधी उभारण्याची ही ्हहलीच रे्ळ आहे. कं्नीने ईबेसोबत वर्शेर् धोरणात्मक करार केला आहे. 
याअतंगयत ईबे न्सलल्काटयमधील इन्सवर्टी हहस्सेदारीसाठी रोख ्ैसे मोजणार आहे आणण आ्लया भारतीय 
व्यर्सायाची न्सलल्काटयला वर्क्री करणार आहे. या व्यर्हारानंतरदेखील ईबे.इनचे कामकाज स्र्तंत्र्णे स रु राहणार 
आहे 

 

 

ईबेसोबत भागीदारीम ळे न्सलल्काटयला आंतरराष्ट्रीय स्तरार्र वर्स्ताराची सधंी उ्लब्ध होणार आहे. याशशर्ाय, 

कं्नीच्या ग्राहकांना ईबेच्या आंतरराष्ट्रीय उत््ादनांची व्हरायटी उ्लब्ध होईल आणण ईबेच्या ग्राहकांना 
न्सलल्काटयर्रील वर्के्रत्यांची वर्शेर् भारतीय उत््ादने खरेदी करण्याची सधंी शमळेल. 
 

 

 

भारत- ऑस्रेशलयामध्ये सहा करार 

ऑस्रेशलयाचे ्ंतप्रधान मालकम टनयब ल यांच्या भारत दौऱ्याला सोमर्ार्ासनू स रुर्ात झाली. या दौऱ्याच्या 
्हहलयाच हदर्शी भारत आणण ऑस्रेशलयामध्ये सहा करार झाले असनू दहशतर्ाद, सघंटीत ग न्हेगारी अशा 
वर्वर्ध वर्र्यांर्रील करारांर्र दोन्ही देशांनी स्र्ाक्षरी केली.  
 

या दौऱ्यात दोन्ही देशांमधील सबंंध दृढ करण्यार्र भर असेल असे त्यांनी सांधगतले. आम्ही भारतासोबत एकत्र 
काम करु इन्सच्ितो. ऑस्रेशलयात स मारे ्ाच लाख नागररक भारतीय र्ंशाचे आहेत याकडहेी त्यांनी लक्ष रे्धले. 

 

मालकम टनयब ल यांचे ्तंप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हैदराबाद हाऊसमध्ये स्र्ागत केले. यानंतर दोन्ही देशांमध्ये 
द्वर््क्षीय बठैक झाली. यामध्ये दोन्ही देशांनी सहा करारांर्र स्र्ाक्षरी केली. यानंतर दोन्ही देशांच्या ्ंतप्रधानांनी 
सयं वत ्त्रकार ्ररर्द घेतली.  
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भारतीय वर्द्यार्थयाांना चांगली सधंी आणण सोयी स वर्धा हदलया जातील असे टनयब ल यांनी सांधगतले. 
दहशतर्ादवर्रोधी करार तसेच मानर्ी तस्करी, आधियक गरैव्यर्हार आणण अन्य ग न््यासबंंधीच्या कराराम ळे दोन्ही 
देशांमधील सबंंध आणखी दृढ होतील अशी आशाही त्यांनी र्तयर्ली आहे. 
 

सोमर्ारी टनयब ल यांनी भारताच्या ्रराष्ट्र मतं्री स र्मा स्र्राज यांचीही भेट घेतली आहे. २०१५ मध्ये 
ऑस्रेशलयाच्या ्ंतप्रधान्दी वर्राजमान झालयार्र टनयब ल यांचा हा ्हहलाच भारत दौरा आहे. २०१४ मध्ये 
तत्कालीन ्ंतप्रधान टॉनी अॅबोट भारत दौऱ्यार्र आले होते. यानंतर मोदीही ऑस्रेशलया दौऱ्यार्र गेले होते. 
 

 

 

भारतीय महहलांची वर्जयी भरारी 
बेलारुसचा ध व्र्ा उडर्लयानंतर भारतीय महहला हॉकी सघंाने जागततक हॉकी लीग द सऱ्या फेरीत धचलीला 
नमर्ले. या वर्जयासह भारतीय सघं जागततक लीगच्या उ्ांत्य फेरीसाठी ्ात्र ठरला आहे.  
 

तनधायररत रे्ळेत सामना १-१ बरोबरीत स टला. शूटआऊटमध्ये भारतीय सघंाने ३-१ अशी बाजी मारली. भारताची 
गोलरक्षक सवर्ताला स््धेतील सर्रेत्कृष्ट्ट गोलरक्षक ् रस्काराने सन्मातनत करण्यात आले. 
 

शूटआऊटमध्येही सवर्ताने शानदार बचार्ाचे प्रदशयन करताना धचलीच्या क्रकमी जेकब आणण जोसेफा न्सव्हलाबेइटा 
या आघाडी्टंूना गोल करण्या्ासनू रोखले.  
 

कणयधार राणी आणण मोतनका यांनी प्रत्येकी एक गोल करत शूटआऊटमध्ये भारताला आघाडी शमळर्ून हदली. 
धचलीच्या कॅरोशलन गाशसयआने गोल करत धचलीचे खाते उघडले. मात्र दीव्काने भारतातफे गोल करत सघंाच्या 
वर्जयार्र शशवकामोतयब केले. 
 

 

 

भारतीय र्ंशाच्या महहलेला 'बबझनेस र्ूमन ऑफ द ईयर'  

बिटनमध्ये स्िलांतररत झालेलया भारतीय र्ंशाच्या महहला शशक्षणतज्ञाला 'एशशयन बबझनेस र्मून ऑफ द 
ईयर' हा ् रस्कार जाहीर करण्यात आला आहे. आशा खेमका (र्य६५) असे या शशक्षक्षकेचे नार् असनू, त्यांचा आज 
येिील एका काययक्रमात सत्कार करण्यात आला.  
 

आशा खेमका या त्यांच्या वर्र्ाहानंतर बिटनमध्ये स्िलांतररत झालया. त्या रे्ळी इंग्रजी भार्ेचे ञान नसतानाही 
त्यांनी न्सजद्दीने ही भार्ा आत्मसात करत आज त्या रे्स्ट नॉहटगंहॅमशायर महावर्द्यालयाच्या प्राचायाय आणण 
म ख्य काययकारी अधधकारी आहेत. शशक्षणक्षेत्रात त्यांनी केलेलया कायायचा गौरर् म्हणनू त्यांना हा ् रस्कार देत 
असलयाचे आयोजकांनी सांधगतले. 
 



 

 

खेमका या मळू बबहारमधील सीतामढी गार्ातील असनू, र्याच्या तेराव्या र्र्ी त्यांनी शाळा सोडून हदली होती. 
यानंतर र्याच्या ्ंचवर्शीमध्ये आ्लया ्ती आणण म लांसह त्या बिटनमध्ये स्िातयक झालया. येिे आलयार्र 
टीव्हीर्रील लहान म लांचे काययक्रम ्ाहत त्या इंग्रजी शशकलया.  
 

त्यांनी कॅरार्डफ वर्द्या्ीठातून ्दर्ी सं् ादन केली आणण नतंर त्या प्राध्याव्का झालया. २०१३ मध्ये त्यानंा 'डमे 
कमांडर ऑफ द ऑडयर ऑफ द बिहटश एम््ायर' हा बिटनमधील अत्यंत प्रततष्ट्ठेचा नागरी सन्मान प्राप्पत झाला.  
 

हा ् रस्कार शमळवर्णाऱ्या त्या १९३१ नंतरच्या ्हहलया भारतीय र्ंशाच्या महहला होत. १९३१ मध्ये हा ् रस्कार 
धार ससं्िानच्या महाराणी लक्ष्मीदेर्ीबाई साहहबा यांना शमळाला होता.  
 

 

 

भारतीय नौदलाची चीन, ्ाक्रकस्तानसह संय वत कारर्ाई 

आशशया खडंातील दोन सर्ायत मोठे देश असलेलया भारत आणण चीनमध्ये कायमच र्चयस्र्ाची लढाई स रु असते. 
मात्र एडनच्या आखातात चवक भारत, चीन आणण ्ाक्रकस्तानने सयं वत कारर्ाई केली आहे. सोमाशलयन 
चाच्यांकडून एका मालर्ाहू जहाजार्र हलला करण्यात आलयानंतर भारत, चीन आणण ्ाक्रकस्तानच्या नौदलाच्या 
जहाजांनी संय वत कारर्ाई केली. शतनर्ारी रात्री ही कारर्ाई करण्यात आली. 
 

ओएस ३५ हे मालर्ाहू जहाज मलेशशयातील केलांगमधून तनघाले असताना एडनच्या आखातात त्यार्र हलला 
झाला. यानंतर धोवयाचा सदेंश शमळालयानंतर भारतीय नौदलाची आयएनएस म बंई आणण आयएनएस तरकश 
जहाजे ज्या भागात हलला झाला, त्या हठकाणी ्ोहोचली. ही दोन्ही जहाजे या भागात तैनात असलेलया चार 
जहाजांच्या तालयाचा भाग होती. 
 

भारतीय नौदलाची जहाजे हलला झालेलया हठकाणी ्ोहोचताच चीन आणण ्ाक्रकस्तानच्या नौदलाची जहाजेदेखील 
सबंंधधत हठकाणी आली. चीनने ओएस-३५ या १७८ मीटर जहाजाच्या मदतीसाठी १८ जणांचे ्िक ्ाठर्ले. तर 
भारतीय नौदलाने या जहाजासाठी कम्य तनकेशन शलकं उ्लब्ध करुन हदली. यासोबतच या सं् ूणय मोहहमेला 
हेशलकॉप्पटरच्या माध्यमातून हर्ाई मदत देण्याची कामधगरीदेखील भारतीय नौदलाने ्ार ्ाडली. 
 

धचनी नौदलाच्या य लीन या जहाजानेदेखील कारर्ाईत सहभाग घेतला. य लीनर्रुन क्षे्णास्त्र डागण्यात आली. 
त्याम ळे मालर्ाहू जहाजाची स खरु् स टका होण्यास मदत झाली.  
 


